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Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Rozgrywki o mistrzostwo 3 ligi piłki nożnej, grupa III (Lubuski ZPN, Dolnośląski ZPN, Opolski
ZPN, Śląski ZPN) w sezonie 2020/2021 prowadzone są przez Opolski Związek Piłki Nożnej ul.
Damrota 6, 45-064 Opole, tel. 077/ 454-37-34, fax. 077/ 441-84-81, e-mail:
sekretariat@opolskizpn.pl.
Konto: BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY 59 8907 0008 2012 7500 6019 0001.
§2
Celem rozgrywek jest wyłonienie najlepszych zespołów 3 ligi, podnoszenie poziomu
wyszkolenia zawodników oraz ustalenie kolejności drużyn, a także wyłonienie drużyn do
awansu i spadku.
§3
1. W rozgrywkach mogą brać udział:
a) Zgodnie z Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 roku kluby sportowe posiadające
osobowość prawną, będące członkami PZPN. Kluby piłkarskie mogą posiadać formę
stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej, sportowej spółki akcyjnej,
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uczniowskiego klubu sportowego.
b) Inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie
działalności w sporcie piłka nożna.
2. W rozgrywkach 3 ligi nie może występować drużyna klubu, która decyzją właściwych
organów ZPN nie otrzymała licencji umożliwiającej występowanie w 3 lidze w sezonie
2020/2021.
3. Zasady przyznawania licencji klubom 3 ligi na sezon 2020/2021 zgodnie z Uchwałą Komisji
ds. Nagłych PZPN nr I/2020 z dnia 19.03.2020 r. Zarządu PZPN regulują Przepisy Licencyjne
dla klubów 3 ligi na sezon 2020/2021 i następne.
§4
Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu w terminach ustalonych
przez Wydział Gier Opolskiego Związku Piłki Nożnej i w oparciu o następujące przepisy:
- Przepisy gry w piłkę nożną z uwzględnieniem postanowień PZPN;
- Uchwałę Zarządu PZPN nr IX/140 z dnia 03 i 07.07.2008 r. w sprawie organizacji rozgrywek
w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami);
- Uchwałę Zarządu PZPN nr XII/194 z dnia 11.12.2015 r. o członkostwie (z późniejszymi
zmianami);
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- Uchwałę Zarządu PZPN nr VIII/124 z 14.07.2015 r. w sprawie statusu zawodników oraz
zasad zmian przynależności klubowej (z późniejszymi zmianami);
- Uchwałę Zarządu PZPN nr I/10 z 28.01.2019 r. w sprawie szczególnych zasad potwierdzania
i uprawniania zawodników do gry w przypadku wycofania drużyny klubu z rozgrywek
piłkarskich;
- Uchwałę nr III/54 Zarządu PZPN z dnia 27.03.2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dla
standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej (z późniejszymi
zmianami);
- Uchwałę nr III/21 Zarządu PZPN z dnia 26.07.2002 r. w sprawie zasad regulacji stosunków
pomiędzy klubem sportowym, a zawodnikiem o statusie amatora (z późniejszymi zmianami);
- Uchwałę nr V/88 Zarządu PZPN z dnia 23.05.2018 r. w sprawie określania zasad ustalania
ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników;
- Uchwałę nr I/9 Zarządu PZPN z dnia 28.01.2019 r. w sprawie opłaty ryczałtowej dla klubu
odstępującego zawodnika;
- Uchwałę nr V/67 Zarządu PZPN z dnia 12 i 13.04.2008 r. w sprawie rozgrywania meczów na
boiskach posiadających sztuczną murawę;
- Uchwałę VI/79 Zarządu PZPN z dnia 19.04.2011 r. w sprawie prowadzenia rozgrywek w
systemie Extranet;
- Uchwałę nr XI/199 z dnia 7 grudnia 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określenia liczby
zawodników młodzieżowych uczestniczących w meczach piłki nożnej Ekstraklasy, 1, 2 oraz 3
ligi w sezonie 2019/2020 i następnych
- Uchwałę nr XI/200 Zarządu PZPN z dnia 07.12.2018 r. w sprawie określenia liczby
zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach piłki
nożnej w sezonie 2019/2020 i następnych;
- Uchwała nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w
rozgrywkach piłki nożnej w Polsce (z późniejszymi zmianami);
- Uchwała nr XII/183 z dnia 6 grudnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie zasad uzupełnienia klas rozgrywkowych;
- Uchwała Komisji ds. Nagłych PZPN nr I/2020 z dnia 19.03.2020 roku Zarządu Polskiego
Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Przepisów Licencyjnych dla klubów 3 ligi na sezon
2020/2021 i następne;
- Regulamin Dyscyplinarny PZPN;
- Ustawę o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2009 r. (Dz.U. z 2015 poz. 2139);
- Uchwałę nr 30/2020 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 24.06.2020 r. w
sprawie wysokości opłat statutowych (z późniejszymi zmianami);
- Uchwałę nr 31/2020 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 24.06.2020 r. w
sprawie wysokości opłat dyscyplinarnych (z późniejszymi zmianami).
§5
Rozgrywki prowadzone są systemem jesień – wiosna.
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§6
W rozgrywkach 3 ligi, grupa III w sezonie 2020/2021 bierze udział 19 drużyn z województwa:
lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.
Rozdział II
BOISKA
§7
1. Zawody o mistrzostwo 3 ligi muszą być rozgrywane tylko na boiskach zweryfikowanych
do określonej lub wyższej klasy rozgrywkowej na dany sezon – położonych w miejscu
siedziby klubu – określonej w jego statucie. Boiska wraz z urządzeniami towarzyszącymi
muszą być zatwierdzone pod względem bezpieczeństwa przez organy do tego powołane.
2. Ważność weryfikacji boiska określa się dla 3 ligi na jeden sezon rozgrywkowy, przy czym
okres jej ważności powinien być zgodny z okresem ważności licencji. Brak ważnej weryfikacji
boiska jest podstawą do zawieszenia licencji klubu.
3. Weryfikację boisk przeprowadzają dwuosobowe zespoły złożone z członków Komisji ds.
Licencji Klubowych dla klubów 3 ligi, grupa III, które przed rozpoczęciem sezonu
rozgrywkowego są odpowiedzialne za dokonanie przeglądu i kwalifikacji obiektów piłkarskich
zgłoszonych we wnioskach licencyjnych.
4. Protokół weryfikacji boiska powinien być wywieszony w szatni sędziowskiej lub innym
pomieszczeniu klubowym, dostępnym w czasie zawodów i udostępniony na każde żądanie
sędziego lub obserwatora. Drugi egzemplarz protokółu, przechowuje w swoich aktach
Komisja ds. Licencji Klubowych dla klubów 3 ligi, grupa III, natomiast trzeci egzemplarz klub
przesyła do WZPN prowadzącego rozgrywki.
5. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest klub, będący gospodarzem
zawodów, wpisany w terminarzu rozgrywek na pierwszym miejscu.
6. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku ponosi konsekwencje regulaminowe i jeśli z jego
winy zawody nie odbyły się, dodatkowo pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane
z przyjazdem na zawody.
7. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody, uniemożliwiającej
rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek przenieść zawody na inne
boisko zweryfikowane dla danej lub wyższej klasy rozgrywkowej.
8. Mecze piłkarskie nie mogą się odbywać w żadnym przypadku na obiektach zamkniętych
na mocy związkowego organu dyscyplinarnego lub państwowej władzy administracyjnej.
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9. Przed każdym meczem sędziowie, obserwatorzy i delegaci z ramienia PZPN oraz Związku
prowadzącego rozgrywki, mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających
na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku.
10. Zezwala się na rozgrywanie meczów przy oświetleniu sztucznym boiska, kiedy wszystkie
wymogi takiego oświetlenia są spełnione, a weryfikacja boiska to potwierdza. Dopuszcza się
grę przy sztucznym oświetleniu, przy spełnieniu przez gospodarza wymogów PZPN,
a oświetlenie ma moc minimum 500 Ev(lx). W tym wypadku warunkiem bezwzględnym jest
bezpłatne umożliwienie przeciwnikowi przeprowadzenie treningu w warunkach meczowych,
nie wcześniej niż 48 godzin przed meczem, chyba że przeciwnik z takiego treningu
zrezygnuje.
Rozdział III
UCZESTNICY ZAWODÓW
§8
1. W rozgrywkach o mistrzostwo 3 ligi, grupa III mogą brać udział wyłącznie zawodnicy
uprawnieni do gry przez Wydziały Gier Lubuskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego i Śląskiego
Związku Piłki Nożnej (każdy dla drużyn z obszaru swego działania) pod rygorem utraty
punktów walkowerem oraz innych konsekwencji dyscyplinarnych.
2. Zawodników biorących udział w rozgrywkach 3 ligi umieszcza się na liście uprawnień
wygenerowanej w systemie Extranet, podlegającej zgłoszeniu i zarejestrowaniu w Wydziale
Gier macierzystego związku (lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego lub śląskiego).
3. Listę zawodników zgłoszonych do rozgrywek generuje system Extranet, według porządku
alfabetycznego i zawiera: imię i nazwisko, numer ewidencyjny zawodnika (nr extranet lub nr
wniosku), datę urodzenia, datę potwierdzenia do klubu, okres obowiązywania kontraktu,
poprzednią przynależność klubową oraz rodzaj transferu. Klub ponosi pełną
odpowiedzialność za prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych na liście.
4. W meczach mistrzowskich mogą brać udział zawodnicy wprowadzeni do systemu Extranet
na podstawie właściwie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
5. Przy transferach zawodników, wyrejestrowanie i uzyskanie danych z innych ZPN ustala się
według zasad określonych przez właściwy terenowo WZPN.
6. W meczu mistrzowskim w zespole 3 ligi musi brać udział dwóch zawodników
młodzieżowych urodzonych w roku 2000 i młodszych, posiadających obywatelstwo polskie.
Uznaje się, iż zawody należy zweryfikować jako przegraną 0:3 na niekorzyść drużyny,
w której z winy klubu w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza od wymaganej
liczba zawodników młodzieżowych. Od uznania winy klubu należy odstąpić w sytuacjach
losowych, w których nie można dokonać wymiany zawodnika młodzieżowego na innego
zawodnika młodzieżowego (np. ukaranie czerwoną kartką lub kontuzja po wykorzystaniu
limitu zmian).
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PRZYKŁAD:
a) w sytuacji wykluczenia zawodnika-młodzieżowca (czerwona kartka) zespół występuje
w zmniejszonym składzie bez konieczności uzupełnienia do wymaganego limitu zawodników
młodzieżowców, co oznacza, iż nie ma obowiązku zastępowania zawodnika-seniora innym
zawodnikiem-młodzieżowcem;
b) w przypadku kontuzji zawodnika-młodzieżowca i uprzednim wykorzystaniu limitu zmian,
zespół występuje w zmniejszonym składzie do końca trwania zawodów;
c) w sytuacji, gdy drużyna rozpoczyna zawody w niepełnym składzie, to może uzupełnić skład
seniorami jedynie do wymaganego limitu w danej klasie rozgrywkowej, a w pozostałym
zakresie młodzieżowcami. Oznacza to, iż w 3 lidze zawody w niepełnym składzie można
rozegrać mając od 7 do 9 seniorów, w takim przypadku brak na boisku zawodników
młodzieżowców nie stanowi podstawy do walkowera.
7. Zawodnik młodzieżowy do lat 19 traktowany jest na ogólnych zasadach określonych
dla zawodników występujących w drużynie seniorów, wynikających ze stosowania rozdziału
VII niniejszego regulaminu rozgrywek (Sprawy dyscyplinarne).
8. Uprawnienie do gry na liście zawodników może otrzymać jedynie zawodnik uprzednio
potwierdzony do danego klubu przez macierzysty związek piłki nożnej.
9. Wnioski o uprawnienie zawodników należy przekazywać do Wydziału Gier OZPN za
pomocą systemu Extranet nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek.
10. Do drużyny klubu występującego w 3 lidze może być potwierdzona i uprawniona
dowolna liczba zawodników-cudzoziemców. Ponadto w każdym meczu mistrzowskim może
występować równocześnie na boisku dowolna liczba zawodników-cudzoziemców z Unii
Europejskiej.
11. Do każdego klubu występującego w 3 lidze może być potwierdzona i uprawniona
dowolna liczba zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w
każdym meczu mistrzowskim może wystąpić równocześnie na boisku tylko jeden taki
zawodnik. Uprawnienie może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi,
dotyczącymi pobytu i zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, po przedstawieniu
przez klub stosownych dokumentów legalizacji pobytu i pozwolenia na pracę na okres,
na jaki cudzoziemiec ma prawo przebywania na terytorium Polski oraz na jaki otrzymał
pozwolenie na pracę z zastosowaniem Ustawy z dn. 20.04.2004 r. Dz. U. nr 69 z 2008 r.,
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.08.2006 r. w sprawie
wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę,
Uchwały nr VIII/124 Zarządu PZPN z dnia 14.07.2015 r. w sprawie statusu zawodników oraz
zasad zmian przynależności klubowej oraz Uchwały nr XI/200 Zarządu PZPN z dnia
07.12.2018 r. w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii
Europejskiej występujących w meczach piłki nożnej w sezonie 2019/2020 i następnych.
12. Zawodnik-cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być potwierdzony
i uprawniony do gry w drużynie 3 ligi, tylko jako zawodnik profesjonalny, tzn. posiadający
kontrakt z klubem. Klub zobowiązany jest do zdeponowania kontraktu we właściwym
Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej.
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13. Ustala się, iż w każdym zespole III ligi musi być potwierdzonych i uprawnionych do gry,
co najmniej ośmiu zawodników posiadających obywatelstwo polskie.
14. W celu potwierdzenia i uprawnienia do gry zawodnika-cudzoziemca, który bezpośrednio
trafił do klubu polskiego z klubu zagranicznego, niezbędne jest przedstawienie
międzynarodowego certyfikatu transferowego (ITC) właściwej federacji narodowej.
15. Klub uprawniający zawodnika-cudzoziemca jest odpowiedzialny za poinformowanie
organu prowadzącego rozgrywki o wszystkich jakichkolwiek zmianach dotyczących legalizacji
pobytu zawodnika oraz zmianach w okresie uzyskanego zezwolenia na pracę.
17. Zawodnicy o statusie amatora, występujący w rozgrywkach 3 ligi, muszą posiadać
deklarację gry amatora.
18. Za zawodników profesjonalnych uznani zostaną zawodnicy posiadający z klubem umowę
(kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej).
§9
1. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich
zawodników do gry zgodnie z następującymi zasadami:
a) Jeżeli zawodnik, brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze
nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego
klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym
wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji
bramkarza);
b) Udział zawodnika w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek
obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu w wymiarze
nieprzekraczającym połowy czasu gry;
c) Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze
przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego
klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy
zawodników występujących na pozycji bramkarza);
2. W przypadku klubów posiadających dwie drużyny, z których przynajmniej jedna
uczestniczy w rozgrywkach Ekstraklasy, 1 i 2 ligi:
a) Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu
rozgrywkowego kończy 22 rok życia lub młodszy (tj. urodzonych w roku 1999 i młodszych),
może bez ograniczeń uczestniczyć w meczach z udziałem drużyny klasy niższej, z
zastrzeżeniem § 9 ust. 1 i ust. 2 pkt. d);
b) Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu
rozgrywkowego kończy 23 rok życia lub starszy (tj. urodzonych w roku 1998 i starszych),
rozegrał w danym sezonie, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 5 meczów z udziałem drużyny
wyższej klasy rozgrywkowej (mistrzowskich lub pucharowych) nie może występować w tym
okresie w meczach z udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych);
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c) Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu
rozgrywkowego kończy 23 rok życia lub starszy (tj. urodzonych w roku 1998 i starszych),
rozegrał w danym sezonie, w okresie po 1 stycznia 3 mecze z udziałem drużyny wyższej klasy
rozgrywkowej (mistrzowskie lub pucharowe)., nie może występować w meczach z udziałem
drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych);
d) Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w meczach z
udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych), o ile w danym sezonie
rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych meczów z udziałem
drużyny niższej klasy (mistrzowskich lub pucharowych), z zastrzeżeniem postanowień,
odpowiednio pkt. b) lub c) - przepis ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w
rozgrywkach młodzieżowych. Przy określeniu liczby rozegranych oficjalnych meczów należy
uwzględnić zawody rozegrane w danym sezonie po potwierdzeniu zawodnika do klubu.
3. W przypadku klubów posiadających dwie drużyny uczestniczące w rozgrywkach 3 ligi i
niższych klasach rozgrywkowych:
a) Zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 oficjalnych
meczów z udziałem drużyny klasy wyższej (mistrzowskich lub pucharowych) w danym
sezonie (przepis ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach
młodzieżowych). Przy określeniu liczby rozegranych oficjalnych meczów należy uwzględnić
zawody rozegrane w danym sezonie po potwierdzeniu zawodnika do klubu;
b) Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w meczach z
udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych) o ile w danym sezonie
rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych meczów z udziałem
drużyny niższej klasy (mistrzowskich lub pucharowych) - przepis ten nie dotyczy zawodników
uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych. Przy określeniu liczby rozegranych
oficjalnych meczów należy uwzględnić zawody rozegrane w danym sezonie po potwierdzeniu
zawodnika do klubu.
4. Zasady określone w ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku klubów posiadających
trzy lub więcej drużyn.
§ 10
1. Kluby zobowiązane są do wypełniania protokołów ze składami zawodników w systemie
Extranet. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołu oraz przydzielenia im stałych
numerów. Zawodnicy rozpoczynający grę (wychodzący w pierwszym składzie) w protokole
powinni być wpisani w pozycjach od 1 do 11 i mieć koszulki ponumerowane zgodnie z
zapisem w tym dokumencie.
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2. Przed rozpoczęciem zawodów drużynie przysługuje prawo do zmiany składu drużyny o ile
zawiadomi ona o tym fakcie sędziego, który następnie odnotowuje dane zawodników,
których dotyczy ta zmiana oraz dokonuje stosownej korekty w systemie Extranet.
3. Po tym jak sprawozdanie meczowe zostało wypełnione, podpisane, a następnie
przekazane do sędziego, i jeżeli zawody nie zostały jeszcze rozpoczęte, mają zastosowanie
następujące instrukcje:
a) jeżeli którykolwiek z pierwszych 11 zawodników nie jest zdolny do rozpoczęcia zawodów
z jakiejkolwiek przyczyny, to może być zastąpiony przez jednego z zawodników
rezerwowych. Takie zastąpienie nie pomniejszy liczby zawodników rezerwowych. Zawodnik
ten ma prawo być na ławce rezerwowych i wejść na boisko w późniejszej fazie gry. Podczas
zawodów nadal można wymienić liczbę zawodników wynikającą z regulaminu rozgrywek;
b) jeżeli którykolwiek z 7 zawodników rezerwowych nie może wyjść na boisko z jakiejkolwiek
przyczyny, to nie może być zastąpiony, co oznacza, że ilość zawodników rezerwowych
zostanie pomniejszona;
c) przed przystąpieniem do zawodów, kapitanowi lub kierownikowi drużyny przysługuje
prawo zmiany składu drużyny, o ile zawiadomi o tym sędziego;
d) jeżeli bramkarz wpisany do sprawozdania nie może wziąć udziału w zawodach
z jakiejkolwiek przyczyny, to następny bramkarz nie wpisany uprzednio do sprawozdania
może go zastąpić;
e) drużyna rozpoczynająca zawody w niekompletnym składzie, licząca mniej niż
11 zawodników, może w ciągu całego okresu trwania zawodów uzupełnić swój skład
zawodnikami wpisanymi do protokołu przed rozpoczęciem zawodów. O uzupełnieniu
podstawowego składu drużyny sędzia musi zostać powiadomiony przez kapitana drużyny lub
jej kierownika. Po rozpoczęciu gry zawodnicy nie mogą być dopisani do protokołu zawodów.
4. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami wpisanymi do protokołu, może przebywać
najwyżej 7 osób, tj.: trener, asystent trenera, kierownik drużyny, lekarz, masażysta i inna
osoba wpisana do załącznika. Nazwiska tych osób (poza zawodnikami rezerwowymi) muszą
być wpisane na załączniku do protokołu meczowego przed zawodami.
5. Zawodnik wykluczony z gry przez sędziego, nie może przebywać na ławce rezerwowych.
6. Zawodnicy muszą mieć na koszulkach numery wykonane w kolorze kontrastującym z
kolorem koszulki, zapewniające ich widoczność nawet z dalszej odległości.
a) Jeżeli przed rozpoczęciem spotkania okaże się, że drużyny mają kostiumy sportowe
podobnych kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego drużyna gospodarzy jest zobowiązana
ubrać kostiumy o odmiennych kolorach.
b) Bramkarze muszą mieć koszulki różniące się kolorem od koszulek obu drużyn. Przepis ten
dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów powinien dostarczyć czystą koszulkę
odmiennego koloru. Na polecenie sędziego bramkarze muszą zmienić koszulki o odmiennych
kolorach od kolorów kostiumów zawodników.
7. Zawodnicy którzy nie ukończyli 23 roku życia, są zobowiązani do uzyskania orzeczenia
lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie, przy
czym odpowiednie orzeczenie może być wydane przez:
a) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
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b) lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w tym lekarza posiadającego
certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny
sportowej.
8. Zawodnicy profesjonalni, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach 3 ligi
są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej
o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.
9. Zawodnicy amatorzy, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach 3 ligi są
zobowiązani do złożenia w klubie, każdorazowo w nowym sezonie rozgrywkowym,
oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział
we współzawodnictwie sportowym.
10. Niezależnie od postanowień ust. 9, klub 3 ligi może zobowiązać zawodnika amatora do
złożenia orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia
umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.
11. Szczegółowe zasady, zakres, tryb i uprawnienia do wydawania orzeczeń oraz
przeprowadzania badań określają:
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy
uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu
i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (z
późniejszymi zmianami);
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o
zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia
oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia (późniejszymi zmianami).
12. Orzeczenia lekarskie o których mowa w ust. 7, 8, 9, 10, 11 są ważne przez okres nie
dłuższy niż 12 miesięcy od daty wydania, tj. jeżeli orzeczenie zawodnika wydano 15 marca
br. to orzeczenie jest ważne do dnia 15 marca następnego roku do godziny 23:59:59,
natomiast jeżeli orzeczenie zawodnika wydano 29 lutego to orzeczenie jest ważne do dnia 28
lutego następnego roku do godziny 23:59:59.
13. Przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn lub kapitanowie drużyn zobowiązani są
do dostarczenia sędziemu wypełnionych w systemie Extranet składów drużyn,
z wyszczególnieniem uczestników zawodów z imienia, nazwiska i daty urodzenia oraz
własnoręcznymi podpisami kierowników drużyn oraz kapitana danej drużyny
potwierdzającymi wiarygodność danych dotyczących zapisów w protokole, co najmniej 60
minut przed zawodami.
W przypadku braku możliwości wypełnienia protokołu w systemie Extranet, spowodowanej
awarią systemu, kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu odręcznie
wypełnionego protokołu, zgodnie z wyżej określonymi zasadami. Musi on być wypełniony
drukowanymi literami.
Kierownik drużyny lub kapitan drużyny może wpisać do sprawozdania mniej niż
11 zawodników, jednak nie mniej niż 7.
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14. Kluby będące gospodarzami zawodów zobowiązane są zapewnić 3 egzemplarze
sprawozdań, na których sędzia zawodów wpisuje imiona i nazwiska zawodników ukaranych
żółtymi i czerwonymi kartkami oraz zdobywców bramek. Kierownicy drużyn, odbiór
wypełnionych sprawozdań potwierdzają własnoręcznym podpisem po zakończeniu zawodów
(bez względu, czy wnoszą zastrzeżenia, czy też nie).
15. W przypadku, gdy sędzia lub drużyna przeciwna ma wątpliwości, co do tożsamości
zawodnika biorącego udział w zawodach i nie można tego stwierdzić na podstawie
elektronicznej karty „Extranet” lub licencji zawodnika, na żądanie sędziego, zawodnik jest
zobowiązany przedstawić sędziemu ważny dokument tożsamości z fotografią (legitymacja
szkolna, dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, itp.). Musi to uczynić przed zawodami, w
czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów. Brak okazania dokumentu przed
rozpoczęciem meczu czyni zawodnika nieuprawnionym do gry i powoduje niedopuszczenie
go do zawodów. Brak okazania dokumentu w przerwie lub po zakończeniu meczu
zobowiązuje sędziego do opisania spornej sytuacji w protokole, a decyzję, co do weryfikacji
spotkania, wiążącą się z brakiem jednoznacznej możliwości stwierdzenia tożsamości,
podejmuje Wydział Gier OZPN.
16. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach przysługuje
wyłącznie kapitanowi drużyny do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia
po zakończeniu zawodów nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów.
Rozdział IV
SĘDZIOWIE, OBSERWATORZY, DELEGACI
§ 11
1. Sędziów i obserwatorów do prowadzenia zawodów 3 ligi, grupa III w sezonie 2020/2021
wyznacza Kolegium Sędziów OZPN. Obsady delegatów dokonuje Wydział Bezpieczeństwa
OZPN.
2. Jeżeli wyznaczony do prowadzenia zawodów sędzia związkowy z jakichkolwiek powodów
będzie nieobecny, kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed
wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów zawiadomić o tym fakcie kapitana drużyny gości,
wzywając go do przedstawienia kandydata do poprowadzenia zawodów.
3. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego kandydata na sędziego
głównego. W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, jemu przysługuje
prawo prowadzenia zawodów. Taki wybór musi być potwierdzony w protokole przed
rozpoczęciem zawodów, własnoręcznymi podpisami kapitanów obu drużyn. Pierwszeństwo
w wyborze ma kandydat będący sędzią związkowym, posiadającym najwyższe uprawnienia.
Za dostarczenie w ciągu 48 godzin do właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej
protokołu z tych zawodów, odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem zawodów.
4. Sędziom, obserwatorom i delegatom wysłanym na zawody wypłaca się ekwiwalent lub
delegacje, według następujących zasad:
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a) sędziom delegowanym do prowadzenia danych zawodów w 3 lidze opłaty z tytułu
ekwiwalentu pokrywa w całości Polski Związek Piłki Nożnej, pod warunkiem zamieszczenia
przez gospodarza meczu nagrania z zawodów w terminie 48 godzin od ich zakończenia na
serwerze wskazanym przez PZPN;
W przypadku braku terminowego zamieszczenia przez gospodarza danego meczu nagrania z
zawodów na wskazany przez PZPN serwer, gospodarz będzie zobowiązany do pokrycia
kosztów sędziów prowadzących dane zawody. W takiej sytuacji klub zostanie obciążony
stosownym dokumentem księgowym;
b) obserwatorom delegowanym na zawody, delegacje pokrywają kluby, według stawek
zgodnych z Uchwałą Nr I/17 z 28 stycznia 2019 roku Zarządu PZPN oraz odprowadzają
podatek do właściwego Urzędu Skarbowego dla miejsca zamieszkania obserwatora;
c) delegatów ds. bezpieczeństwa opłaca Opolski Związek Piłki Nożnej, według stawek
zgodnych z Uchwałą Nr I/17 z 28 stycznia 2019 roku Zarządu PZPN oraz odprowadza podatek
do właściwego Urzędu Skarbowego dla miejsca zamieszkania delegata.
5. W przypadku nie rozegrania zawodów z różnych względów, przybyłym sędziom,
obserwatorom oraz delegatom przysługuje 50% ekwiwalentu za mecz.
6. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktowania się przedstawicieli klubu z sędziami
wyznaczonymi do prowadzenia zawodów. Naruszenie tego zakazu przez przedstawicieli
klubu stanowi wykroczenie dyscyplinarne i podlega karze pieniężnej ustalonej przez właściwy
Wydział Dyscypliny, prowadzący rozgrywki z upoważnienia PZPN.
7. Niezależnie od sposobu wyznaczenia sędziego zastępczego, zawody muszą być rozegrane
jako mistrzowskie, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, że rozgrywają je jako
towarzyskie – jest nieważna.
8. Przed rozpoczęciem zawodów sędzia główny zobowiązany jest do sprawdzenia:
a) stanu przygotowania boiska;
b) protokołów wypełnionych przez obie drużyny w systemie Extranet z czytelnymi podpisami
kapitanów i kierowników;
c) licencji trenerskich.
Po wykonaniu powyższych czynności sędzia zobowiązany jest do odnotowania tego faktu
w protokole zawodów.
Niedopełnienie ww. obowiązków pociąga za sobą konsekwencje dyscyplinarne, określone
przez Wydział Dyscypliny.
9. Sędzia po zawodach zobowiązany jest do wypełnienia protokołu zawodów oraz załącznika,
dokonując w razie potrzeby wyczerpującego opisu zajść mających istotne znaczenie dla
zawodów i w dalszym postępowaniu przez Wydział Gier i Wydział Dyscypliny OZPN. Dotyczy
to np. zakłócenia porządku, opóźnienia zawodów jak również wysoce grubiańskiego,
niesportowego zachowania się działaczy i zawodników, w tym szczegółowy opis zaistniałej
sytuacji, w której sędzia nie mógł pokazać zawodnikowi czerwonej kartki, lecz tylko ją opisać.
Opis taki musi być podpisany przez kierowników obu drużyn.
10. Sędziowie prowadzący zawody zobowiązani są w ciągu 15 minut od zakończenia
zawodów wysłać do systemu „Extranet” wiadomość SMS z wynikiem meczu, natomiast

13

REGULAMIN ROZGRYWEK III LIGI PIŁKARSKIEJ, GRUPA III (LUBUSKI ZPN, DOLNOŚLĄSKI ZPN, OPOLSKI ZPN, ŚLASKI ZPN)
SEZON 2020/21

wprowadzenie protokołu do systemu „Extranet” należy wykonać najpóźniej do poniedziałku,
do godz. 24:00, a w przypadku rozgrywania zawodów w terminach innych niż weekendowe,
w ciągu 24 godzin od zakończenia zawodów. Niedopełnienie ww. formalności pociąga za
sobą konsekwencje dyscyplinarne, określone przez Wydział Dyscypliny.
11. Sędzia główny zawodów zobowiązany jest do przechowywania kartek ze zmianami
zawodników przez okres 14 dni od zakończenia danego meczu.
12. Sędziowie prowadzący zawody mają obowiązek kompletować do zakończenia sezonu,
oryginalne (papierowe) protokoły prowadzonych przez siebie zawodów we własnym
zakresie. W sprawach spornych, sędzia na wniosek Wydziału Gier lub Wydziału Dyscypliny
OZPN ma obowiązek w ciągu 48 godzin dostarczyć oryginalny protokół.
Jeżeli sędzia nie dostarczy z różnych względów ww. protokołu, to zostaną wyciągnięte wobec
niego konsekwencje dyscyplinarne, określone przez Wydział Dyscypliny.
13. Raport z zawodów wypełnia delegat w systemie Extranet w terminie 48 godzin od
zakończenia meczu, a w przypadku jego nieobecności – obserwator, który zobowiązany jest
do przesłania w terminie 48 godzin od zakończenia meczu na adres e-mail:
bezpieczenstwo@opolskizpn.pl, skróconego raportu z zawodów, według wzoru
zatwierdzonego przez Wydział Bezpieczeństwa OZPN.
Rozdział V
ZASADY ROZGRYWEK
§ 12
1. Zawody w rozgrywkach 3 ligi, grupa III rozgrywane są systemem mecz i rewanż (każda
drużyna rozgrywa z pozostałymi dwa spotkania, jedno jako gospodarz, drugie jako gość).
2. Czas gry wynosi 2 x 45 minut, natomiast przerwa pomiędzy dwoma częściami zawodów
nie może przekroczyć 15 minut.
3. Gry mistrzowskie punktuje się następująco:
- za zwycięstwo drużyna otrzymuje
3 punkty,
- za mecz nierozstrzygnięty (tj. remis)
1 punkt,
- za przegrany mecz
0 punktów.
4. W 3 lidze drużyny uprawnione są do wymiany czterech zawodników w trakcie trwania
zawodów. Wejście zawodnika rezerwowego na boisko może mieć miejsce przy linii
środkowej, w czasie przerwy w grze. Zmiany zawodników należy zgłaszać u sędziego
asystenta, poprzez wręczenie mu wypełnionej kartki, na której musi znajdować się imię i
nazwisko, numer zawodnika schodzącego i wchodzącego oraz minuta w której następuje
zmiana, nazwa klubu, a także podpis kierownika drużyny.
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5. Zawody mistrzowskie rozgrywane są w terminach wyznaczonych przez Wydział Gier OZPN
i podane są zainteresowanym klubom w oficjalnym terminarzu. Mecze w 3 lidze, grupa III
powinny rozpoczynać się nie wcześniej, niż o godz. 13:00.
Za zgodą drużyny przeciwnej dopuszcza się zmianę godziny rozpoczęcia zawodów, jednak
nie na wcześniejszą, niż godz. 11:00. Zawody przy świetle elektrycznym mogą rozpoczynać
się od godziny 14:00 do 20:00.
Każda zmiana terminu lub godzina rozpoczęcia zawodów musi zostać zgłoszona
przeciwnikowi oraz Wydziałowi Gier na co najmniej 14 dni przed terminem zawodów za
pośrednictwem systemu Extranet.
6. Termin sobota-niedziela traktowany jest jako jeden termin rozgrywkowy.
7. Na rozegranie meczu o wcześniejszej godzinie, niż wyznaczono w terminarzu w dniu, który
nie jest dniem wolnym od pracy, gospodarz zobowiązany jest uzyskać zgodę przeciwnika z
zachowaniem godzin ujętych w ust. 5.
8. W uzasadnionych przypadkach ustalone daty i godziny rozgrywania zawodów, mogą być
zmienione przez Wydział Gier na wniosek klubu, zgłoszony za pośrednictwem systemu
Extranet w czasie krótszym niż 14 dni przed wyznaczonym terminem pod warunkiem
akceptacji wniosku przez przeciwnika w systemie Extranet.
9. W wyjątkowych sytuacjach wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego,
związkowego lub innych nadzwyczajnych okoliczności, Wydział Gier OZPN może wyznaczyć
obligatoryjny termin rozegrania zawodów lub ogłosić zakaz gry.
10. Zmieniony termin w żadnym przypadku nie może przypadać po zakończeniu rozgrywek.
11. Wydział Gier OZPN wyznacza jednakowy dla wszystkich drużyn termin rozgrywania
dwóch ostatnich kolejek sezonu rozgrywkowego.
12. Klub, którego drużyna nie stawi się na zawody mistrzowskie z przyczyn, które Wydział
Gier OZPN uzna, że wyniknęły z winy tegoż klubu (np. brak transportu, niekompletny skład
zespołu, brak środków finansowych, itp.) zostanie ukarany na wniosek Wydziału Gier karą
finansową określoną przez Wydział Dyscypliny OZPN, niezależnie od przyznania walkowera
przeciwnikowi.
13. Drużyna, która w trakcie rozgrywek z własnej winy nie rozegra ogółem 3 spotkań,
zostanie wycofana przez Wydział Gier OZPN z rozgrywek i przeniesiona o dwie klasy niżej
w następnym sezonie rozgrywkowym. Drużyna klubu, która w trakcie trwania rozgrywek
mistrzowskich zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostaje przesunięta na ostatnie miejsce
w tabeli, a w następnym cyklu rozgrywek musi rozpocząć sezon o dwie klasy niżej.
14. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:
a) w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań, anuluje się wyniki dotychczasowych
spotkań tej drużyny;
b) w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań, zalicza się do punktacji wyniki uzyskane
na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery.
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15. W przypadku, jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego
przed upływem regulaminowego czasu gry i niedokończone z przyczyn niezależnych
od organizatora, obu klubów, ich piłkarzy lub kibiców (ulewa, nie nadające się do gry boisko,
itp.) wówczas spotkanie to należy rozegrać lub dokończyć w najbliższym wolnym terminie.
Decyzję odnośnie nowego terminu niedokończonych lub nierozegranych zawodów,
podejmuje Wydział Gier OZPN.
16. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Związku, decyzji o dokończeniu zawodów
przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry – zawody dokańczane w nowym
terminie rozgrywane są przy zachowaniu następujących zasad:
a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem
wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów,
b) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem
wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych,
c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry
w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:
- którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej
kartki lub w wyniku zmiany,
- którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikami klubu, w którego barwach
występują w chwili dokańczania zawodów,
- którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek
otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn;
d) zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał ilość
kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono
obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w
dokańczanych zawodach.
17. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 na niekorzyść:
a) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa
w rozgrywkach i zawodach, zgodnie z § 22 Uchwały nr IX/140 Zarządu PZPN z dnia 03
i 07.07.2008 r. w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;
b) drużyny, która nie staje do zawodów w terminie wskazanym w terminarzu rozgrywek lub
spóźni się więcej niż 15 minut;
c) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry, stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5
Uchwały nr IX/140 Zarządu PZPN z dnia 03 i 07.07.2008 r. w sprawie organizacji rozgrywek
w piłkę nożną (tekst jednolity);
d) drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia
nie zastąpi jej w ciągu 10 minut inną przepisową piłką;
e) drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie
usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia;
f) drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego
zgodnie z przepisami;
g) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony
lub uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;
h) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece
zdrowotnej, o której mowa w § 24 Uchwały nr IX/140 Zarządu PZPN z dnia 03 i 07.07.2008 r.;
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i) drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba
zawodników będzie mniejsza niż 7;
j) drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie
znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały
przerwane;
k) drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył
któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały
przerwane;
l) drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone
przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;
ł) drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu
2 minut;
m) drużyny, która nie dostarczy sędziemu protokołu, zawierającego listę zawodników i osób
funkcyjnych;
n) drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników, u których stwierdzono
pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom;
o) drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry
narodowej, ale w nim nie uczestniczy bez zgody lekarza kadry, również z uwzględnieniem
postanowień § 20 Uchwały nr IX/140 Zarządu PZPN z dnia 03 i 07.07.2008 r.
p) drużyny, której kibice swoim zachowaniem spowodowali przerwanie meczu i z tego
powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;
r) drużyny, w której, z winy klubu, w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza
od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych;
s) drużyny gospodarza, który nie dokona przedpłaty na pokrycie kosztów delegowania
sędziów, obserwatorów i delegatów, a z tego powodu zawody zostaną odwołane.
t) drużyny, w której z winy klubu w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła większa od
wymaganej liczba zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej;
18. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny, zostaną one ukarane
obustronnym walkowerem.
19. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower –
utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem bramek zdobytych przez drużynę
ukaraną.
20. Klub ukarany musi być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 dni od daty podjęcia
tej decyzji.
21. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca
cień na dobre imię sportu piłkarskiego, stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo 3 ligi,
udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego
wyniku, może w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub innego przedstawiciela WZPN,
skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną na zasadach określonych w Regulaminie
Dyscyplinarnym PZPN.
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22. Wydział Gier OZPN ma prawo wnioskować do organów PZPN lub organów właściwego
WZPN o nałożenie kar dyscyplinarnych w przypadku rażącego naruszenia przepisów
związkowych lub niniejszego regulaminu.
Rozdział VI
OBOWIĄZKI GOSPODARZA ZAWODÓW
§ 13
1. Klub organizujący zawody odpowiedzialny jest za działalność swoich przedstawicieli,
trenerów, instruktorów i zawodników, a oprócz przygotowania boiska do gry według
obowiązujących przepisów, stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie
boiska, utrzymania porządku na boisku.
Przed meczem, w czasie gry i po zawodach klub organizujący zawody zobowiązany jest do:
a) zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również jej opuszczenia;
b) zapewnienia widzom wygodnych i bezpiecznych miejsc do oglądania zawodów;
c) wyznaczenia odpowiedniej ilości porządkowych z opaskami (lub z innymi widocznymi
oznaczeniami), którzy mają czuwać nad zachowaniem się publiczności, a w razie nagłej
potrzeby, usuwać widzów naruszających ład i spokój na obiekcie sportowym;
d) zabezpieczenia szatni zgodnie z warunkami licencyjnymi;
e) dostępu do urządzeń sanitarnych dla zawodników i sędziów;
f) zapewnienia opieki medycznej lekarza lub ratownika medycznego. Zapewnienia noszy
wraz z obsługą i w razie konieczności odpowiedniego środka transportu (najbardziej
wskazane pogotowie ratunkowe), jeżeli zaistnieje konieczność odwiezienia do szpitala
zawodnika lub innej osoby;
g) wydzielenia specjalnych miejsc dla posiadaczy legitymacji i kart, przedstawicieli prasy,
radia, TV oraz umożliwienia im korzystania ze środków łączności;
h) wydzielenia specjalnych miejsc dla kierowników ekip i zawodników rezerwowych;
i) zapewnienia 3 blankietów sprawozdań meczowych;
j) powiadomienia o terminie zawodów miejscową policję i służby straży miejskiej oraz ścisłej
z nimi współpracy w celu zachowania porządku - przed, w trakcie i po zawodach;
k) zabezpieczenia mienia drużyn, sędziów, obserwatora i delegata od momentu ich przybycia
na obiekt sportowy do momentu ich wyjazdu;
l) udostępnienia delegatowi dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 9., a jeśli nie został
on wyznaczony, to obserwatorowi, a gdy tego też nie wyznaczono, to sędziom, celem
ich sprawdzenia.
2. Nie przestrzeganie przez gospodarzy zawodów obowiązujących zasad wymienionych
w ust. 1, spowoduje nałożenie na kluby kary finansowej oraz kar dyscyplinarnych
przewidzianych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.
3. W razie ewentualnego niebezpieczeństwa zagrażającego sędziom i drużynie gości, drużyna
gospodarzy oraz organizator zawodów, zobowiązani są zapewnić im wystarczającą ochronę.
Jeżeli niebezpieczeństwo zagraża tylko sędziom, obowiązek udzielenia ochrony i pomocy
spoczywa na obu drużynach i organizatorze zawodów.
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4. Gospodarz ma obowiązek przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści
obelżywej, rasistowskiej i prowokacyjnej wokół boiska oraz dążenia do wyeliminowania
wulgarnych okrzyków widowni.
W przypadku nie przestrzegania powyższych wytycznych przedstawiciele OZPN (obserwator i
delegat) w porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścić do rozpoczęcia meczu lub
doprowadzić do jego przerwania.
Rozdział VII
SPRAWY DYSCYPLINARNE
§ 14
1. Kluby zawieszone w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach i
zawodach nie mogą brać udziału w żadnych spotkaniach piłki nożnej, a rozgrywanie spotkań
z ich drużynami będzie karane.
2. Spotkania mistrzowskie wyznaczane w okresowym zawieszeniu klubu należy zweryfikować
jako walkowery dla przeciwnika, natomiast w przypadku zawieszenia klubu do końca
rozgrywek obowiązuje stosowanie zasad § 11 ust. 14.
3. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców,
stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.
4. Kary przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN można wymierzyć kierownictwu
klubów przyjezdnych za niewłaściwe zachowanie się ich kibiców na stadionie przeciwnika
przed meczem, w czasie gry i po zawodach, w wyniku czego doszło do poważnych zakłóceń
porządku.
5. Kluby – jeżeli posiadają drużyny seniorów w różnych klasach rozgrywkowych –
zobowiązane są prowadzić na podstawie sprawozdań meczowych, szczegółową ewidencję
żółtych i czerwonych kartek. Ewidencję kartek należy prowadzić oddzielnie dla każdej klasy
rozgrywkowej, tzn. zawodnikowi liczy się żółte kartki oddzielnie w 3 lidze i oddzielnie
w innych klasach rozgrywkowych z uwzględnieniem zasad określonych w § 13 ust. 11.
6. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich 3 ligi otrzyma upomnienie żółtą kartką
zostanie automatycznie ukarany według następujących zasad:
a) po trzecim napomnieniu żółtą kartką - kara finansowa 100 zł;
b) po czwartym napomnieniu żółtą kartką - jeden mecz dyskwalifikacji;
c) po szóstym napomnieniu żółtą kartką - kara finansowa 200 zł;
d) po ósmym napomnieniu żółtą kartką - jeden mecz dyskwalifikacji;
e) po dziewiątym napomnieniu żółtą kartką - kara finansowa 300 zł;
f) po dwunastym napomnieniu żółtą kartką - dwa mecze dyskwalifikacji;
g) przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu żółtą kartką (szesnastym, dwudziestym,
itd.) - dwa mecze dyskwalifikacji.
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7. Wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach 3 ligi, grupa III są zobowiązane do uiszczenia
opłaty ryczałtowej (kaucji) za żółte kartki w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) do
dnia 31.07.2020 r. za rundę jesienną oraz 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) do dnia
28.02.2021 r. za rundę wiosenną. Opolski Związek Piłki Nożnej po zakończeniu rundy
jesiennej, a także po zakończeniu sezonu, dokona rozliczenia wykorzystanych środków
poprzez zwrot nadpłaty lub w przypadku stwierdzenia niedopłaty, Wydział Dyscypliny OZPN
wezwie klub do uregulowania brakującej kwoty.
Brak uiszczenia opłaty ryczałtowej (kaucji) za żółte kartki będzie skutkował zastosowaniem
sankcji regulaminowych i dyscyplinarnych.
8. Jeżeli co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub
wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu, klub ukaranych zawodników podlega karze
finansowej orzeczonej przez Wydział Dyscypliny OZPN w wysokości 200 złotych.
9. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczony przez sędziego
z gry (samoistna czerwona kartka) zostaje automatycznie zawieszony (ukarany
dyskwalifikacją) i nie może brać udziału w żadnych zawodach piłkarskich do czasu
rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez Wydział Dyscypliny OZPN.
W przypadku wcześniejszego ukarania żółtą kartką zostaje ona wpisana do rejestru kar tego
zawodnika.
W przypadku gdy:
a) zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczony przez sędziego
z gry (bezpośrednia czerwona kartka) zostaje automatycznie ukarany dyskwalifikacją
w wymiarze 2 meczów;
b) zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczony przez sędziego
z gry (czerwona kartka w wyniku otrzymania w danym meczu dwóch żółtych kartek) może
brać udział w następnym spotkaniu, a w rejestrze żółtych kartek ewidencjonuje się dwie
żółte kartki.
Natomiast, jeżeli przewinienie zawodnika polegało na:
a) naruszeniu nietykalności cielesnej lub fizycznym znieważeniu innych osób biorących udział
w grze lub poza nią;
b) wysoce niesportowym, grubiańskim i ordynarnym zachowaniu się przed, w czasie meczu
lub poza nim;
to w opisanych wyżej przypadkach przeprowadza się postępowanie dyscyplinarne,
po którym wymierza się za przewinienia określone w punktach „a” i „b”, kary dyskwalifikacji
od 3 meczów do kary dyskwalifikacji czasowej, niezależnie od ewentualnej kary finansowej.
10. Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej
czerwonej kartki polegało na:
a) pozbawieniu realnej szansy zdobycia bramki przez przeciwnika poruszającego się w
kierunku bramki ukaranego zawodnika, za które to przewinienie podyktowany rzut karny lub
rzut wolny;
b) pozbawieniu drużyny przeciwnika bramki lub realnej szansy na jej zdobycie, poprzez
zagranie piłki ręką, przy czym zagrywającym nie był bramkarz we własnym polu karnym;
c) pozbawieniu drużyny przeciwnika realnej szansy zdobycia bramki poprzez zachowanie
bramkarza, polegające na zatrzymaniu piłki ręką poza własnym polem karnym,
- wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze jednego meczu.
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11. Bieg kar, które wiążą się z automatyczną dyskwalifikacją określoną ilością meczów,
rozpoczyna się od meczu następnego po otrzymaniu kartki. Od tych kar nie można się
odwołać. Kary te nie mogą być zmniejszone, zawieszone lub darowane.
12. Kary za kartki:
a) wykonanie kary dotyczących żółtych kartek po zakończeniu sezonu nie przenosi się
na kolejny sezon rozgrywkowy, w takim przypadku zawodnik zobowiązany jest do wniesienia
opłaty w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki;
b) jeżeli zawodnik potwierdzony i uprawniony do danego klubu nie odbył kary dyskwalifikacji
w całości lub części w pierwszej rundzie sezonu rozgrywkowego może odbyć karę również:
- w innym zespole klubu niż zespół, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia
przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli ten inny zespół klubu rozpoczyna rozgrywki wcześniej
niż zespół, w którym zawodnikowi wymierzono tę karę,
- w innym klubie, niż klub, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia
dyscyplinarnego, jeżeli zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu
rozgrywkowego zmienił przynależność klubową.
13. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów lub czasowo, musi być wykonana w tej
klasie rozgrywek, w której została wymierzona (3 liga). Do wykonania kary wliczane są tylko
zawody mistrzowskie 3 ligi. Zawodnik ukarany karą dyskwalifikacji za żółte kartki w 3 lidze,
może wystąpić w zespole rezerw swojego klubu, jeśli nie przekroczył w nim limitu żółtych
kartek. Zawodnikowi nie zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za żółte bądź czerwone
kartki w meczu, którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek, a który nie
odbył się z różnych przyczyn (np. został przełożony na późniejszy termin lub został
zweryfikowany jako walkower z powodu nieprzybycia jednej z drużyn). W przypadku
przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia, otrzymane przez zawodników żółte i
czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane
jako walkower, uwzględnia się przy odbywaniu kary dyskwalifikacji za przewinienia związane
z grą.
14. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów, a nie wykonana w danej rundzie
(sezonie), zostaje automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowym
sezonie piłkarskim.
15. W przypadku dyskwalifikacji czasowej lub na stałe – zawodnik nie może uczestniczyć w
żadnych zawodach piłkarskich oraz pełnić jakichkolwiek funkcji związanych z działalnością w
piłce nożnej.
16. Kara dyskwalifikacji wymierzona innemu obwinionemu niż zawodnikowi polega na
zakazie reprezentowania drużyny i klubu wobec innych osób, przebywania w strefie
bezpośrednio przylegającej do boiska oraz w miejscach wydzielonych dla kierownictwa
drużyny, zawodników rezerwowych i w szatni oraz zakazie pełnienia jakiejkolwiek funkcji
związanej z działalnością w piłce nożnej.
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17. Karę dyskwalifikacji wymierza się czasowo w tygodniach, miesiącach, latach lub ilościowo
(zakaz uczestnictwa w określonej ilości meczów). Górna granica dyskwalifikacji ilościowej
wynosi 10 meczów.
18. Do czasu kary dyskwalifikacji w wymiarze do 6 miesięcy, nie wlicza się okresu przerwy
między rundami. Okres przerwy między rundami trwa od 1 grudnia do 1 marca.
19. Klub przyjmujący zawodnika na mocy transferu definitywnego lub czasowego z innego
klubu, ma obowiązek sprawdzić w macierzystym związku piłki nożnej, jakie kary ciążą na
danym zawodniku. Jeżeli zawodnik takie posiada, klub przyjmujący go powinien uwzględnić
je w swojej ewidencji według następujących zasad:
a) jeżeli zmiana barw klubowych następuje z 3 ligi do 3 ligi, to zawodnik w dalszym ciągu
posiada w rejestrze tę samą liczbę kartek, które posiadał dotychczas;
b) natomiast, gdy ten zawodnik przechodzi do klasy wyższej lub niższej, to kartki żółte, które
otrzymał w poprzednim klubie nie podlegają rejestracji w nowej drużynie.
20. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów i działaczy.
21. Zasady orzekania dyscyplinarnych kar finansowych wobec uczestników rozgrywek 3 ligi,
grupa III, normuje i ujednolica Uchwała nr 31/2020 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej
z dnia 24.06.2020 r. w sprawie wysokości opłat dyscyplinarnych (z późniejszymi zmianami).
Rozdział VIII
AWANSE I SPADKI
§ 15
1. W rozgrywkach 3 ligi, grupa III, kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości
zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwa zespoły lub więcej o
kolejności w tabeli decyduje:
a) korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek;
b) przy dalszej równości, liczba strzelonych bramek we wszystkich spotkaniach z całego
cyklu rozgrywek;
c) przy dalszej równości, liczba straconych bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu
rozgrywek,
d) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami.
3. W sytuacji braku możliwości dokończenia rozgrywek ze względu na siły wyższe, np.
ogłoszenie stanu epidemii na terenie kraju, itp. po rozegrania 50% lub więcej spotkań całego
sezonu jako tabele końcową przyjmuje się tabelę po ostatniej rozegranej kolejce, przy
założeniu, iż wszystkie zalegle mecze tej i poprzednich kolejek, które nie odbyły się w
terminach wcześniejszych, uznaje się za nierozegrane bez przyznawania punktów. Kolejność
drużyn w tabeli końcowej ustala się zgodnie z zasadami ujętymi w ust. 2.
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4. W sytuacji braku możliwości dokończenia rozgrywek ze względu na siły wyższe, np.
ogłoszenie stanu epidemii na terenie kraju, itp. po rozegrania mniej niż 50% spotkań całego
sezonu, wyniki wszystkich rozegranych dotychczas meczów zostaną anulowane, a kolejność
drużyn w tabeli końcowej nie będzie ustalana.
W przypadku braku możliwości dokończenia rozgrywek w sytuacji o której mowa powyżej,
klubom uczestniczącym w rozgrywkach nie będzie przysługiwać możliwość wnoszenia
jakichkolwiek roszczeń wobec organu prowadzącego rozgrywki z tytułu poniesionych
kosztów związanych z udziałem w anulowanych rozgrywkach.
5. Drużyna, która zajmie 1 miejsce w 3 lidze, grupa III, uzyska awans do 2 ligi.
7. Drużyny, które po zakończeniu sezonu 2020/2021 w rozgrywkach o mistrzostwo 3 ligi,
grupa III, zajmą w tabeli miejsca odpowiednio 16, 17, 18 i 19, w sezonie 2021/2022 będą
występować we właściwej terytorialnie 4 lidze. W zależności od przynależności wojewódzkiej
spadkowicza z 2 ligi i ewentualnych drużyn wycofanych z różnych względów z wyższych lig
(przy spadku o dwie klasy rozgrywkowe), ilość spadków może ulec zmianie, a decyzję o tym
podejmie Wydział Gier OZPN.
8. Awans do 3 ligi, grupa III po zakończeniu sezonu 2020/2021 uzyskają mistrzowie 4 ligi
lubuskiej i opolskiej oraz jeden z dwóch mistrzów I i II grupy 4 ligi śląskiej, a także jeden z
dwóch mistrzów grupy wschodniej i zachodniej 4 ligi dolnośląskiej.
Rozdział IX
PROTESTY I ODWOŁANIA
§ 16
1. Protesty i odwołania dotyczące organizacji i przebiegu zawodów o mistrzostwo 3 ligi,
grupa III mogą być wnoszone do Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny OZPN prowadzącego
rozgrywki jako pierwszej instancji. Drugą instancją w sprawach decyzji podjętych przez
Wydział Gier OZPN jest Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, natomiast
w sprawach decyzji podjętych przez Wydział Dyscypliny OZPN drugą instancją jest Najwyższa
Komisja Odwoławcza PZPN.
2. Protesty do pierwszej instancji należy przesyłać w terminie 48 godzin po zakończeniu
zawodów, przy czym kopie protestów powinny być przekazane stronie przeciwnej.
3. Odwołania do drugiej instancji od decyzji pierwszej instancji, mogą być wnoszone w
terminie 3 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji za pośrednictwem
organu, który wydał decyzję.
4. Do składanego protestu i odwołania należy dołączyć pokwitowanie o wpłacie na główne
konto Opolskiego Związku Piłki Nożnej kaucji protestowej w wysokości 500 złotych.
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5. Protesty i odwołania niepotwierdzone pokwitowaniem o wpłaceniu kaucji protestowej nie
będą rozpatrywane. W przypadku nie uwzględnienia protestu lub odwołania kaucja
przepada, natomiast w przypadku uwzględnienia protestu, kaucja podlega zwrotowi.
6. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne.
7. Od ostatecznych orzeczeń organów przysługuje prawo złożenia kasacji w sytuacji
naruszenia prawa związkowego do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN. Tryb
postępowania określają odrębne przepisy.
Rozdział X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17
1. Organ prowadzący rozgrywki 3 ligi, grupa III nie ponosi odpowiedzialności za wypadki
zaistniałe przed zawodami, w czasie ich trwania i po zawodach organizowanych przez kluby,
które powinny ubezpieczyć swoich zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. W okresie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być wprowadzone żadne zmiany
w niniejszym regulaminie, z wyjątkiem zmian wynikających z postanowień PZPN.
3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania wszystkich spraw nieujętych
w regulaminie przysługuje Zarządowi Opolskiego Związku Piłki Nożnej po zasięgnięciu opinii
Wydziału Gier OZPN. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd OZPN i
obowiązuje do zakończenia rozgrywek sezonu 2020/2021.
§ 18
Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej
Uchwałą nr 32/2020 Zarządu OZPN z dn. 24.06.2020 r.

PREZES OZPN
TOMASZ GARBOWSKI

24

